
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí aj žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 

Košice 

4. Názov projektu Učme deti učiť sa 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T329 

6. Názov pedagogického klubu  Matematika netradične 

7. Dátum zasadnutia pedagogického klubu 20.01.2022 

8. Miesto zasadnutia  pedagogického klubu Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 

Košice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková 

10. Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny    

11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.schoolhuman.eu  

 

12. Manažérske zhrnutie: 

Štvrté zasadnutie pedagogického  klubu Matematika netradične v školskom roku 2021/2022 bolo 

realizované dňa 20.01.2022 prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie  - Tvorba slovných hodnotení žiakov, zhodnotenie činnosti klubu za prvý 

polrok školského roku 2021/2022 

13. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie priebehu zasadnutia:   

Na zasadnutí dňa 20.01.2022 boli prítomní piati členovia pedagogického klubu - Mgr. Kornélia 

Vojtaníková, Mgr. Ingrid Galeštoková, Mgr. Silvia Antoliková, Mgr. Jana Sabolová aj Mgr. Mária 

Kandráčová. Neprítomná bola Mgr. Lenka Vargová z dôvodu lekárskeho vyšetrenia. Koordinátorka 

pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková oboznámila členov s obsahovým zameraním 

zasadnutia.  

Prerokované  body programu – tvorba slovných hodnotení žiakov, zhodnotenie činnosti klubu za 

I.polrok školského roku 2021/2022. V úvode Mgr. Kornélia Vojtaníková poskytla prítomným 

vyučujúcim námety a inšpirácie na vyučovacie hodiny matematiky. Vyučujúce  si precvičili svoju 

logiku a dôvtip v sérii úloh, ktoré môžu využiť na vyučovacích hodinách. (Príloha č.1)  Mgr. Kornélia 

Vojtaníková niektoré z úloh už vyskúšala so  žiakmi na stretnutiach záujmového útvaru Hravá 

matematika v 4. a 5.ročníku SZŠ. Úlohy sú však vhodné aj pre mladších či starších žiakov, nie sú 

matematicky náročné, trénujú najmä postreh a logické uvažovanie. Okrem nich vedúca klubu 

oboznámila prítomné vyučujúce aj s webovou stránkou www.matika.ide.sk,  na ktorej sú uvedené 

viaceré typy úloh pre žiakov, napr. matematické krížovky (Príloha č. 2). Podobné krížovky môžu 

http://www.matika.ide.sk/


žiaci nielen riešiť, ale aj sami vytvárať ako súčasť samostatnej domácej práce. Výborne si tak 

zopakujú základnú matematickú terminológiu a vytvoria zaujímavé úlohy pre svojich spolužiakov.  

Následne boli vyučujúce rozdelené do skupín, v ktorých spoločne diskutovali o slovných 

hodnoteniach vo vyučovacích predmetoch, ktoré sú súčasťou hodnotenia v rámci  medzinárodného 

programu PYP. Jednotlivé vyučujúce realizovali úpravu vzoru slovného hodnotenia v súlade 

s aktuálnym bádateľským programom pre školský rok 2021/2022. Tvorili a upravovali texty 

hodnotenia vo vyučovacích predmetoch primárneho vzdelávania. Spoločne pripravovali texty na 

zápis slovných hodnotení do výpisu hodnotenia za I. polrok školského roku 2021/2022.  

V poslednej časti zasadnutia vedúca klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková vyhodnotila prácu klubu za I. 

polrok školského roku 2021/2022. Spoločne s prítomnými vyučujúcimi naplánovali činnosť 

a aktivity na II. polrok školského roku 2021/2022. Za kľúčové považujú vyučujúce prehlbovanie 

spolupráce vyučujúcich matematiky v 4.-5.ročníku SZŠ a výmenu skúseností s vyučovaním 

matematiky v ročníkoch, ktoré na seba nadväzujú. Z dôvodu pokračujúcej epidémie COVID-19 sa na 

stretnutiach budú aj naďalej zameriavať aj na rozvoj zručností pri práci s počítačom a získavanie 

nových zdrojov online výučbových materiálov.  

14. Závery a odporúčania: 

Vytvorené slovné hodnotenia je potrebné graficky upraviť a zadať do formulára na výpis hodnotenia 

za I. polrok 2021/2022 vo všetkých ročníkoch primárneho vzdelávania. V nižšom sekundárnom 

vzdelávaní sú žiaci klasifikovaní známkou.  Je preto nevyhnutné, aby boli žiaci 4.ročníka SZŠ na túto 

zmenu pripravení, preto je potrebné prehlbovať spoluprácu medzi vyučujúcimi 4.-5.ročníka SZŠ. 

Zasadnutia klubu Matematika netradične boli v I. polroku školského roku 2021/2022 prínosom pre 

prítomné vyučujúce. V II. polroku školského roku 2021/2022 budú zasadnutia pokračovať na 

pravidelnej báze vo frekvencii 1x za mesiac v trvaní 3 hodiny.  

15.  Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 23.01.2022 

17. Podpis  

18. Schválila   

19. Dátum 23.01.2022 

20. Podpis  

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 

 

Prílohy: 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia pedagogického klubu  

Príloha č. 1  - Logické úlohy 

Príloha č. 2 – Matematické krížovky  
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístu p ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice  

Názov projektu:  Učme deti  učiť sa  

Kód ITMS projektu:  312011T329 

Názov pedagogického klubu:  Matematika netradične  

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania zasadnutia:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania zasadnutia:  20.01.2022 

Trvanie zasadnutia:  od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Kornélia Vojtaníková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

2. Mgr. Mária Kandráčová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

3.  Mgr. Silvia Antoliková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

4. Mgr. Ingrid Galeštoková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Jana Sabolová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Logické úlohy 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 – Matematické krížovky 

 

Matematické krížovky 

 
1. Základné počtové operácie 

 

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová 
vo vetách: 

1. Čísla, ktoré násobím, sa volajú ... 
2. Čísla, ktoré môžem sčítať, sa volajú ... 
3. Keď čísla vynásobím, dostanem ... 
4. Číslo, ktorým delím, sa volá ... 
5. Keď čísla odčítam, dostanem ... 
6. Číslo, ktoré delím, sa volá ... 
7. Keď čísla sčítam, dostanem ... 
8. Číslo, ktoré pri násobení výsledok nezmení, je ... 
9. Číslo, ktoré môžem pripočítať a výsledok sa 

nezmení, je ... 

 

 
Štvoruholníky 
 

 

Doplň do krížovky smerom zhora nadol slová chýbajúce 
vo vetách: 

1. Výšky vo štvoruholníkoch sú ... 
2. Niektoré trojuholníky a všetky lichobežníky majú 

... 
3. Všetky strany rovnako dlhé má ... 
4. Každému štvoruholníku možno určiť obvod a ... 
5. Podobá sa na obdĺžnik ... 
6. Štyri strany, štyri vrcholy a štyri uhly má ... 
7. Každý štvoruholník má štyri ... 
8. Dve základne má ... 
9. Úsečky spájajúce protiľahlé vrcholy vo 

štvoruholníkoch sú ... 
10. Nie je to štvorec, ale všetky uhly má pravé ... 
11. Súčet veľkosti uhlov vo štvoruholníku je dvakrát ... 

ako v trojuholníku. 
12. Trojuholník má jednu a všetky lichobežníky majú 

dve ... 

 

 

 
 
 
 



 
Deliteľnosť čísel 
 

 

Doplň smerom zhora nadol do krížovky chýbajúce slová 
vo vetách: 

1. Delenec, deliteľ, ... 
2. Ak je číslo deliteľné číslom 9, tak je ... čísla 9. 
3. Deliteľnosť číslom 3 sa určuje pomocou ciferného 

... 
4. 140 nie je prvočíslo, je to ... zložené. 
5. Číslo 5 je ... čísla 155. 
6. Čísla 110, 1100, 1010 sú deliteľné číslom ... 
7. Každé párne číslo je deliteľné číslom ... 
8. Pri riešení úloh na deliteľnosť čísel používame ... 

čísel. 
9. Čísla 3, 11, 31, 79 sú ... 

 

Osemsmerovky 

 

1. Základné počtové operácie 

 

Všetkými smermi (vodorovne, uhlopriečne, zvisle) vyčiarknite nasledujúce slová: 

 

DVE, STO, OSEM, NULA, JEDEN, DELIŤ, SÚČIN, SÚČET, SČÍTAŤ, PODIEL, ODČÍTAŤ, 

ČINITEĽ, ROZDIEL, DELENEC, DELITEĽ, MENŠENEC, MENŠITEĽ, SČÍTANEC 

 

 
 

Tajničku tvorí 15 hlások. 

 

 

 


